Jegyzőkönyv
Május 25.
Az ülésen mindenik tanácsos jelen van. Elnököl: Király Szabolcs tanácsos úr.
Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Az áprilisi tanácsülésen készített jegyzőkönyv jóváhagyása.
Határozattervezet a 202o-as év költségvetésének módosítására.
Határozattervezet az első trimeszteri költségvetés végrehajtás jóváhagyására
Határozattervezet a Polgármesteri Hivatal felújítási munkálataihoz szükséges
munkafelügyeleti szolgáltatás jóváhagyására.
Határozattervezet A csatornázási rendszer felújítása és bővítése című projekt módosult
pénzügyi / műszaki mutatóinak jóváhagyására.
Határozattervezet egy meghatalmazás jóváhagyására a SIMD HARGITA Egyesületben való
szavazati jog gyakorlására
Határozattervezet a megyei integrált hulladékgazdálkodási szolgáltatás egységes
szabályzatának módosításainak jóváhagyására.
Különfélék és aktuális problémák megvitatása

1. A márciusi tanácsülésen készített jegyzőkönyv jóváhagyása.
Mindenki egyetért.
2. Határozattervezet a 2o2o-as év költségvetésének módosítására.
Polgármester: A Pénzügy kiközlése alapján két tételben csökkentik az év elején adott
jövedelemadó-visszaosztást, ugyanakkor növelték az ÁFA visszaosztást. A mérleg + 30.000
lej. Ezt az összeget a községi utak, sáncok, infrastruktúra javítására javasolom befogni. A
Megyei Tanács leosztott 50.000 lejt községőrzési tételekre, illetve igénylésünk alapján
600.000 lejt a községi utcák korszerűsítését célzó beruházásra, 60.000 lejt a mezei utak
javítására. Célirányosan kell befoglaljuk. Karantén költségekre javasolunk betervezni bevételi
és kiadási oldalra is 47.000 lejt, hogy tudjuk fizetni a számlákat.
Korpos Levente tanácsos úr: - Hargita Megye Tanácsától 50000 lej az őrzésre elég nagy tétel.
Mire lenne fordítva? Üzemanyagkeretet hagytunk jóvá, a tűzoltók bevetési díjaira a fedezetet
szintén.
Polgármester: Ugyanezen tételekre, mert a szükségállapot idején végzett járőrözéssel nem volt
számolva az év elejei jóváhagyásnál.
Mindenki egyetért. Megszületik a 24. számú tanácshatározat.
3. Határozattervezet az első trimeszteri költségvetés végrehajtás jóváhagyására
Polgármester: Az érvényes törvénykezés értelmében a helyi tanács elé kell terjeszteni három
havonta a költségvetés-végrehajtást, az pedig dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A
kiközölt táblázat első rubrikája tartalmazza az egyes tételekre vonatkozó éves tervet, a
második a trimeszteri tervet, a harmadik a március 31-ig megvalósítottat.

Mindenki egyetért. Megszületik a 25. számú tanácshatározat.
4. Határozattervezet a Polgármesteri Hivatal felújítási munkálataihoz szükséges
munkafelügyeleti szolgáltatás jóváhagyására.
Polgármester: A Polgármesteri Hivatal felújítási munkálatait a csomafalvi BAUVIP 2007
Kft fogja végezni. A határozattervezetben javasolom egy szakcég megbízását a munkálatok
minőségi és mennyiségi felügyeletével. A szolgáltatás odaítélése közvetlen kiválasztási
közbeszerzési eljárás alapján történik. A munkálatok elvégzésére a kezdési rendeletet május
25-én adom ki, a terepet is átadjuk a kivitelezőnek.
Korpos Levente tanácsos úr: a 3. napirendi ponthoz: a közvetlen kiválasztás a
Bauvit2007 cégre, vagy a munkafelügyelőre vonatkozik?
Polgármester: A munkafelügyelőre.
Mindenki egyetért. Megszületik a 26 számú tanácshatározat.
5. Határozattervezet A csatornázási rendszer felújítása és bővítése című projekt módosult
pénzügyi / műszaki mutatóinak jóváhagyására.
Polgármester: A Vidékfejlesztési Alapokból finanszírozást nyert beruházás közbeszerzési
eljárásai lezajlottak. A pénzügyi ajánlatok alapján aktualizáltuk a projekt költségvetését,
ezekkel a módosításokkal javasolom elfogadásra. A megtakarítás 162.542 lej. A projekt
műszaki mutatói nem módosulnak, csak a pénzügyiek. A munkálatokat a csíkszeredai
Hidrotran Kft végzi, a kezdési rendeletet május 26-án adom ki; a terepet is átadjuk a
kivitelezőnek.
Mindenki egyetért. Megszületik a 27. számú tanácshatározat.
6. Határozattervezet egy meghatalmazás jóváhagyására a SIMD HARGITA Egyesületben
való szavazati jog gyakorlására
A megyei integrált hulladékgazdálkodási szolgáltatáshoz és a Közösségek közti
Fejlesztési Egyesülethez is csatlakozik Székelyudvarhely város. A csatlakozásának
elfogadására, illetve az ez általi módosulások jóváhagyására hatalmazza fel a határozat
Csomafalva község képviselőjét, jelen esetben engem. Az online ülés június 2-án lesz.
Korpos Levente tanácsos úr: Ha Székelyudvarhely szeretne csatlakozni a Hargita megyei
integrált hulladékgazdálkodás szolgáltatójához, én nem ellenzem. Azonban jó volna tudni,
hogy mikor indul már el ténylegesen ez a szolgáltató, mert egyre inkább hiteltelen ez az
egész. Szóbeszéd szerint a megvásárolt járműpark nagyfokú állagromláson esett át és egyesek
azt is tudni vélik, hogy hiányos is lett időközben. Kérem, ha van rá lehetőség, szervezett
körülmények között lehessen a helyszínen meglátogatni a remetei lerakó helyszínét, hogy
láthassuk a saját szemünkkel.
Polgármester: Megszervezünk egy látogatást. Vagy külön Csomafalva Helyi Tanácsának, vagy
akár másokkal társulva. Amikor már újra lehet rendesen tanácsülést tartani, meghívom Barti
Tihamér alelnök urat, ismertesse a helyzetet és válaszolja meg a kérdéseket.

Mindenki egyetért. Megszületik a 28. számú tanácshatározat.
7. Határozattervezet a megyei integrált hulladékgazdálkodási szolgáltatás egységes
szabályzatának módosításainak jóváhagyására.
Polgármester: A megyei közös hulladékgazdálkodási rendszer általános szabályzatának
módosítása a kiközölt anyagban található. Ezt a tavalyi év folyamán küldték ki a tagoknak,
valamilyen oknál fogva mi nem kaptuk meg időben. December 31-én a 67 tagból 39
településen hozták meg a határozatot. A közszolgálatokat szabályzó 51/2006-os törvény
értelmében, amennyiben a tagok egy része nem hoz döntést egy javaslatról, hallgatólagos
elfogadásnak minősül. Javasolom, hozzuk meg a kiközölt elfogadó határozatot Csomafalva
részéről.
Csata Andrea tanácsos hölgy: A 7. napirendi ponthoz egy megjegyzés a módosító javaslat
kapcsán:
- 7.9 (2) fizetés az eldobott mennyiség függvényében javaslom finomítani a javaslatot. Ha
tényleg az a kritérium, hogy ki mennyi szemetet dob el annyit fizessen akkor nem az edények,
eszközök száma a fontos hanem a szemét mennyisége. Ezt egyértelműen kellene mérni. (kg,
liter stb.). Másképpen aki egy kis zacskót dob el annyit is fizethet mind akinek egy 500 litres
kukája van. Régebben a stratégia kapcsán is jeleztem, hogy fontos lenne megegyezni, hogy a
szemét szigetekről is vigyék le a szemetet (ilyen lehet a temetői szemét is). Illetve
eszközökkel segítsék a kialakult spontán szemétlerakók (pl. erdei utak menti, vizek medre
stb.) felszámolását. Úgy látom ezekre lassan speciális eszközök kellenek, mert emberekkel
nem lehet megoldani. Főleg az olyan helyekre gondolok ahol a háztartási szemét az építkezési
törmelékekkel és az állati eredetű hulladékokkal keveredik.
Polgármester: A dokumentum tartalmazza is a mérési kötelezettséget (Operatorul are obligația
de a cântării deșeurile colectate pentru fiecare fracție). A korábbi javaslatok továbbítva voltak.
Valószínűsíthető, lesznek még lehetőségeink módosításokat javasolni az idén.
Mindenki egyetért. Megszületik a 29. számú tanácshatározat.
8. Különfélék és aktuális problémák megvitatása
Molnár Eszter tanácsos hölgy: A járda / betonsánc kapcsán jut eszedbe: jó hogy kialakul egy
parkolási hely Mogyorosék és az iskola között, viszont szükség lenne a központon is.
Tudatában vagyok, hogy ez a projekt nem erről szól, de javaslom vizsgálni a lehetőséget és a
központ esetleges felújításakor, modernizálásakor figyelembe venni.
Polgármester: Köszönöm a javaslatot, jegyeztem.
Székely Levente tanácsos úr: Vaszi Miki jelezte és megkért, hogy továbbítsam a következőt: - A Temető utca alsó részén a szennyvíz hálózaton több alkalommal elakadás volt.
Akkor (és most is) az volt a vélemény hogy a Maroshoz közelebb lévő akna magasabban van
(itt nem volt víz) mint a Főúthoz közelebb eső akna (itt áll a víz) . Ez valahol Orbán Csabáék
körül volt (van).
Javaslat: jó lenne leellenőrizni és most az utca felújítása alatt ezt a szakaszt újra rakni, ha
szükséges, azaz most orvosolni.
Polgármester: A Közszolgálat vezetője kiment a helyszínre, de ma nem tudták leellenőrizni.
Holnap folytatja.
Köllő Gábor tanácsos úr: A temeto utca vegenn a halozati vizvezetek vegere is kellene tenni
egy urito csapot.

Polgármester: Jogos észrevétel, tervezzük megoldani, egyeztettem erről már a Közszolgálat
vezetőjével is, a kivitelezővel is.
Csata Andrea tanácsos hölgy: - Javaslom a heti piacot az iskola tornaterme, az öltöző és a
blokkok között megtartani.
Indoklás: jól körül lehet határolni a területet, lehet ellenőrizni a lázat is a belépőknek. Le van
térkövezve, sokkal higiénikusabb mind az úton stb.. Kevésbé balesetveszélyes mind a
Marosparti rész. Több autó elfér parkolásra mind a Marospartinál.
Polgármester: Megvizsgáljuk ennek a lehetőségét a későbbiekre. A jelenlegi helyszín marad
mindenképp a jelenlegi veszélyhelyzet idején, mert egyértelműen körül van kerítve a terület.
- Jenőtől ma érkező, megismételt levelet úgy értelmezem, hogy a levelére küldött a
válaszomat nem kapta meg. Kérem szépen a csoport adminisztrátorát, hogy juttassa el
Jenőnek a válaszomat. Amennyiben ő sem kapta volna meg, kérem, jelezze.
Korpos Levente tanácsos úr:
1.
Hargita Megye Tanácsától a központi Enke kitakarítására valamint a vízelvezetésre
kapott összeget el fogjuk tudni költeni? Van erre határidő?
Polgármester: Az összeg jóvá volt hagyva 2019-ben, de végül nem került átutalásra, mert a
Megyei Tanács inkasszója jövedelemadó visszaosztásból kisebb volt a tervezettnél.
2. A településen kiépítendő kamerarendszer ügye hol tart jelenleg?
Polgármester: Nem szerepel a 2020-as beruházási listában. Még. Tárgyalásaim voltak a múlt
héten egy szakcéggel, tervezem júliusban kiegészíteni ezzel a beruházással a listát.
3. A WIFI4EU-program hol tart jelenleg, ami Csomafalvát illeti?
Polgármester: A szerződés alá van írva, a kivitelezésre a határidőt meghosszabbították (eleve
2021-es határidőnk volt erre). A terveink szerint nyáron sor kerül rá.

A beérkező e-mailok és a 2020/16-os számú tanácshatározat alapján összeállította: Király
Bogárka referens.

